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Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та активізація міжнародного співробітництва 
України з Європою зумовлюють необхідність підвищення конкурентоспроможності України на інфор-
маційному ринку. Головною складовою інформаційного ринку є бази даних, входження до яких сприяє роз-
витку країни у світовому інформаційному просторі. 

Проблематика. Інформаційна діяльність є галуззю суспільного виробництва, що пов’язана з підго-
товкою та наданням інформаційних послуг і продуктів, покликаних задовольняти певну групу суспільних 
потреб. Для забезпечення високоякісного наукового простору та конкурентоспроможності, пот ріб но 
об’єктивно оцінювати стан наукової періодики України. Наразі актуальною є проблема пред став лен ня 
періодичних видань у світовому інформаційному просторі, зокрема входження їх до загальновизнаних 
наукометричних баз даних.

Мета. Визначення актуального стану міжнародного наукового співробітництва в розрізі представ-
лення наукової періодики НАН України у світових наукометричних базах. 

Матеріал та методи. Інформаційну основу дослідження склали законодавчі акти, постанови Ка-
бінету Міністрів України та накази Міністерства освіти і науки України, паперові версії журналів 
НАН України та їхні власні сайти, інформаційний ресурс «Наукова періодика України» Національної 
біб ліотеки України імені В.І. Вернадського, пошукові платформи Web of Science, SCOPUS, Google Scholar 
(Google Академія), бази Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS. 

Результати. Охарактеризовано входження наукових періодичних видань України до міжнародних 
реферативних і наукометричних баз даних та їхній актуальний стан. 

Висновки. Впровадження інформаційних технологій, входження до баз даних та стимульований ни-
ми розвиток журналів відкривають шляхи до нарощування (інтенсифікації) міжнародного наукового 
співробітництва у науковій царині шляхом ширшого представлення результатів діяльності українсь-
ких вчених у наукових періодичних виданнях.

К л ю ч о в і  с л о в а: інформаційна діяльність, міжнародне наукове співробітництво, НАН України, нау-
кові періодичні видання, наукометричні бази даних.
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Стрімкий розвиток інформаційних технологій 
та активізація міжнародного співробітництва 
України з Європою зумовлюють необхідність 
підвищення конкурентоспроможності Украї-
ни на інформаційному ринку. Головною метою 
міжнародного наукового співробітництва у ви-
давничій галузі є належне представлення дер-
жави в міжнародному інформаційному прос-
торі. основним інструментом організації між-
народного наукового співробітництва є поши-
рення видавничої продукції, участь у наукових 
конференціях, ярмарках, поширення продук-
тів наукової діяльності через мережу Інтернет. 
Наукова періодика при цьому відіграє важ-
ливу роль як комунікативний засіб, з кожним 
днем для неї виникають нові можливості осу-
часнення, актуалізації та інтеграції до інфор-
маційного простору. традиційно її вважають 
частиною інформаційного простору, інфор ма-
ційної політики, безпекових питань, і знач-
но рідше згадують як складову міжнародного 
співробітництва, хоча входження періодики до 
міжнародних баз, каталогів, реєстрів науко вих 
публікацій усе більше набуває рис міжнарод-
ного співробітництва унаслідок інтеграційних 
процесів і руху за відкриту науку. ефективним 
способом подання вітчизняних наукових на-
працювань у міжнародному інформаційному 
просторі є входження наукової періодики до 
загальновизнаних  наукометричних баз даних. 
завдяки налагодженню мережі розповсюджен-
ня вітчизняної видавничої продукції за кордо-
ном та відповідно — іноземної в Україні, має 
інтенсифікуватися культурний і науковий об-
мін з іншими державами. конкретні кроки, спря-
мовані на гідне представлення наукових здо-
бутків у світі, не тільки підвищуватимуть обіз-
наність наукової спільноти щодо них, а й сприя-
тимуть зростанню престижу наукової праці в 
Україні та вітчизняної науки за кордоном.

Інформаційна діяльність є галуззю суспіль-
ного виробництва, яка пов’язана з підготовкою 
і наданням інформаційних послуг і продуктів, 
що задовольняють певну групу суспільних по-
т реб. тому висвітлення результатів наукової 

діяльності у вигляді наукових публікацій за-
с тосовують для оцінювання ефективності діяль-
ності наукових установ, закладів вищої освіти, 
проєктів, лабораторій, наукових шкіл, науков-
ців. Інструментом відповідних досліджень та 
оцінювань — бібліометричних, наукометрич-
них — є засоби, які надають спільноті бази даних. 
водночас входження до цих баз є міри лом ефек-
тивності наукової праці. як зазначають дослід-
ники [1], нині мобільність науковців відкри ває   
шляхи до спільної праці у скла ді міжнарод них 
груп і корпорацій, до участі у різноманітних 
міжнародних заходах, до презентування ре-
зультатів власних наукових досліджень на кон-
ференціях та у міжнародних виданнях, як в 
журналах, так і в колективних монографіях [1].

як головна наукова установа держави На-
ціональна академія наук України брала актив-
ну участь у створенні та апробації «методики 
оцінювання ефективності діяльності науко-
вих установ». останню застосовують під час 
державної атестації наукової (науково-дос лід-
ної, науково-технологічної, науково-технічної, 
науково-практичної) установи, на яку поширю-
ється дія Порядку проведення державної атес-
тації наукових установ, затвердженого Поста-
новою кабінету міністрів України від 19 лип-
ня 2017 року № 540 [2]. У процесі оцінювання 
установи та надання класифікаційної оцінки 
враховують такі показники видавничої діяль-
ності як кількість публікацій у наукових ви-
даннях, включених до Переліку наукових фа-
хових видань України за останні три роки у 
розрахунку на одного наукового працівника 
(відношення кількості одиниць до кількості 
осіб); кількість публікацій у закордонних нау-
кових журналах, що індексуються у наукоме-
тричних базах Web of Science Core Collection 
(WoS CC) і Scopus, за останні три роки, у роз-
рахунку на одного наукового працівника (оди-
ниць/осіб); кількість наукових видань (жур-
налів), засновником (співзасновником) яких є 
наукова установа, за науковим напрямом, що 
індексуються у наукометричних базах WoS CC, 
Scopus, ERIH PLUS, PubMed, MathSciNet, Che mi-
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cal Abstracts, GeoRef; кількість наукових пра-
цівників (за основним місцем роботи), які є 
членами редакційних колегій наукових видань 
(журналів), які індексуються у наукометрич-
них базах даних WoS CC та/або Scopus і не ви-
даються цією науковою установою, за останні 
три роки (осіб) та ін. [3]. На сьогодні низка 
установ НаН України засвідчили переважно 
високий рівень ефективності власної діяльнос-
ті. У результаті оцінювання за цією методи-
кою категорію а отримали 43 наукових уста-
нови — 88 % від загальної кількості оцінених 
наукових підрозділів цих установ [4].

згідно зі Статутом НаН України, ще з  
1918 ро ку науково-видавнича діяльність виз-
нана одним із основних видів її діяльності та 
статутних завдань. вона є не тільки способом 
оприлюднення результатів наукових дослі-
джень,  а й стратегічним напрямом подальшо-
го розвитку науки і держави [5]. 

Розвиток науки в умовах розподілу фінан-
сування залежно від видимості оприлюднених 
результатів обумовлює дедалі більшу популяр-
ність видань, що індексуються у міжнародних 
наукометричних базах даних, зокрема високо-
рейтингових журналів. Упроваджена в Україні 
методика оцінювання діяльності наукових ус-
танов і закладів вищої освіти передбачає, як 
вказано вище, застосування наукових періо-
дичних видань для оцінювання якості профе-
сійної діяльності науковців. зі зростанням по-
питу на бази даних зростає їхня кількість, але 
часто погіршується якість, тому для обрання 
бази, яка відповідатиме спрямуванню та від-
повідатиме потребам конкретного видання, 
необ хідно знати відмінності між різними ви-
дами баз, орієнтуватись у їхніх особливостях.

метою дослідження було визначення ак-
туального стану міжнародного наукового спів-
робітництва в розрізі наукової періодики НаН 
України у світових наукометричних базах для 
формування засад об’єктивного оцінювання 
реального стану представлення наукової пе ріо-
дики НаН України у науковому міжнародно-
му просторі; напрацювання практичних реко-

мендацій для наукових журналів стосовно під-
вищення рівня представлення у різноманіт них 
базах міжнародного рівня.

У ході виконання роботи як джерело ін-
формації було використано паперові версії жур-
налів НаН України та їхні власні сайти, ін-
формаційний ресурс «Наукова періодика Ук-
раїни» Національної бібліотеки України іме ні 
в.І. вернадського, пошукові платформи Web 
of Science, SCOPUS, Google Scholar (Google ака-
демія), бази Index Copernicus, Directory of Open 
Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS. як основу 
обрано саме ці джерела, оскільки у самих ви-
даннях оприлюднена важлива для досліджен-
ня інформація, а за кількома джерелами (база-
ми даних) можна також здійснити перевірку 
цих відомостей. таким чином, первинними 
джерелами отримання інформації були папе-
рові версії журналів та їхні власні сайти і база 
«Наукова періодика України», куди журнали 
надають інформацію, а перевірку зібраних да-
них здійснено на платформах Web of Science, 
SCOPUS, Index Copernicus, Directory of Open Ac-
cess Journals (DOAJ), ERIH PLUS.

У ході дослідження було виявлено розбіж-
ності у відомостях, наявних у різних джерелах, 
відсутність актуальної інформації на деяких 
ресурсах. Причинами цих розбіжностей є, во-
чевидь, несвоєчасне та/або вибіркове онов-
лення інформації, а також некоректне подан ня 
відомостей, іноді — неправильне тракту ван ня 
окремих частин баз як повноцінних ресурсів, 
плутанина з реферативними та наукометрич-
ними базами тощо. Наприклад,  Directory of Open 
Access Journals (DOAJ) — міжнародна дис цип-
лінарна платформа для створення журналів 
відкритого доступу і водночас база, при цьо-
му користування платформою не еквівалент-
не вход женню до цієї бази даних. Неоднакове 
значення мають поняття входження до бази 
даних та індексування в ній. так, видання мо-
же входити до Web of Science як складова іншої 
бази, наприклад, PubMed, що інтегрована нині 
з платформою Web of Science, однак це не озна-
чає індексування саме у цій базі. адже індек-
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сування, розрахунок наукометричних показ-
ників здійснюється тільки для тих індексів 
(реєстрів), що входять до WoS CC. тож у ви-
падку, коли видання наявне на вищезазначе-
ній платформі у складі іншої бази, воно не має 
підстав вести мову про індексування у Web of 
Science і не відповідає вимогам моН України 
до категорії а наукових фахових видань, за-
т верджених наказом «Про затвердження Поряд-
ку формування Переліку наукових фахових 
видань України» від 15.01.2018 № 32 [6].

загальна кількість різноманітних наукоме-
тричних баз  у світі вимірюється сотнями. за 
тематичним спрямуванням бази бувають муль-
ти дисциплінарними (наприклад, WoS CC та Wil-
son Applied Science & Technology) та спеціалізо-
ваними (тематичними — EBSCO, GeoRef, World-
Cat, PubMed, Chemical Abstracts та ін.); можуть 
бути прив’язаними до певної мови видань; мо-
жуть агрегувати лише метадані статей або їхні 
повні тексти; бути базами відкритого доступу 
(Directory of Open Access Journals (DOAJ)) або 
функціонувати за передплатою (MathSciNet). 
але найголовніший поділ все-таки стосується 
рівня опрацювання інформації — каталоги, 
реферативні бази, наукометричні бази.

Наукометрична база даних — це бібліогра-
фічна база даних з інструментами для відсте-
ження цитованості статей, опублікованих у 
наукових виданнях [7]. Найвідомішими нау-
кометричними показниками є імпакт-фактор, 
індекс Хірша, індекс цитування. Існують і ін-
ші подібні показники, які застосовують різні 
бази для вимірювання частотності публікацій 
чи посилань видання, установи, вченого, шко-
ли. здебільшого вони базовані на визначенні 
співвідношень між кількістю опублікованих 
статей і кількістю посилань на них (цитувань). 
також наукометричні бази даних містять різ-
номанітні інструменти, які допомагають оп-
рацьовувати агреговану у них інформацію на 
різних рівнях. зокрема, це авторські профілі як 
засіб упорядкування науковцем власних пуб-
лікацій, адже під час проведення наукових до-
сліджень, науковці зіштовхуються з пробле-

мою колекціонування своїх напрацювань, ци-
тування раніше створених праць, оприлюднен-
ня та оцінювання результатів їхніх наукових 
досліджень. Існують аналогічні профілі нау-
кових установ, що надає організаторам науки, 
керівникам наукових і навчальних установ, 
а також організаціям, що фінансують наукові 
дослідження, додаткові відомості для ухва-
лення рішень. 

Спеціалізовані бази даних — це бази, спря-
мовані на накопичення інформації, яка відпо-
відає певним вимогам або критеріям конкрет-
ної галузі — EBSCO, GeoRef, PubMed, ChemWeb, 
WorldCat, OCLC, IEEE та ін. в них  часто поєд-
нано реферативну інформацію з повнотексто-
вою, бо вони постали з реферативних видань 
чи тематичних бібліотечних каталогів і налаш-
товані саме на те, щоб підвищувати поінфор-
мованість науковців певної галузі у всьому сві-
ті. Для того, щоб продуктивно розвивати між-
народні наукові відносини, треба стимулювати 
публікаційну активність науковців, активізу-
вати представлення ними матеріалів у видан-
нях, що входять як до спеціалізованих, так і до 
мультидисциплінарних баз.

з огляду на різне тематичне спрямування, 
різні основні мови публікацій, платні чи без-
коштовні засади користування, ці бази харак-
теризуються нерівномірною популярністю та 
попитом. До найвідоміших в Україні можна від-
нести дві найбільші мультидисциплінарні нау-
кометричні бази з чіткими критеріями відбору 
видань — WoS CC і Scopus, а також загальний 
агрегатор — пошукову систему відкритого дос-
тупу Google Scholar (Google академія) та від-
к риту наукометричну базу даних із внесеної ко-
ристувачами інформації Index Copernicus (IC). 

Web of Science — платформа, на якій розмі-
щено реферативні бази даних публікацій у нау-
кових журналах і патентів, зокрема й бази, що 
враховують взаємне цитування публікацій. До 
2016 року належала Thomson Reuters. У листо-
паді 2016 року відділення IP & Science, до яко-
го належала платформа, унаслідок реорганіза-
ції отримало назву Clarivate Analytics. Web of 



міжнародне наукове співробітництво україни: періодичні видання нан україни 

ISSN 1815-2066. Nauka innov. 2020. 16 (3) 19

Science охоплює матеріали з природничих, тех-
нічних, біологічних, суспільних, гуманітарних 
наук і мистецтва. Платформа оснащена різ но-
рівневими вбудованими можливостями пошу-
ку, аналізу та управління бібліографічною ін-
формацією [1, 8]. 

Web of Science Core Collection — ключова ко-
лекція на основі платформи Web of Sciencе, її 
основна частина. вона складається з індексів 
(реєстрів) періодичних видань різного тематич-
ного спрямування з природничих і технічних 
наук — Science Citation Index Expanded (SCIE), 
з суспільних — Social Sciences Citation Index 
(SSCI) та з гуманітарних — Art and Humanities 
Citation Indeх (AHCI). з 2015 року WoS CC бу-
ло розширено шляхом створення мультидис-
циплінарного індексу Emerging Source Citation 
Index (ESCI) [9]. 

Іншими складовими платформи Web of Scien-
ce є BIOSIS Citation Index, Chinese Science Cita-
tion Database, Data Citation Index, Russian Scien-
ce Citation Index, SciELO Citation Index. До спе-
ціалізованих і регіональних індексів належать 
розміщені на платформі Web of Science Bio lo gi-
cal Abstracts, BIOSIS Previews, CABI: CAB Abst-
racts and Global Health, FSTA (the food scien ce 
resource), KCI (korean Journal Database), Zoo logi-
cal Record, Medline, Inspec. а також є додаткові 
ресурси: Current Contents Connect, Derwent In-
no vations Index. але ці складові, як зазначе но 
вище, не є наукометричними базами даних.

Scopus — найбільша у світі за кількістю роз-
міщених публікацій реферативна база даних 
та наукометрична платформа. Scopus індексує 
наукові журнали, матеріали конференцій та 
серійні книжкові видання і забезпечує всебіч-
ний огляд результатів світових досліджень у 
різних галузях науки, техніки, медицини, со-
ціології, мистецтва і гуманітарних знань [1, 10]. 
Розробником та власником Scopus є видавни-
ча корпорація Elsevier.

варто наголосити, що саме індексування ви-
дання у наукометричних базах WoS CC та Sco-
pus забезпечує входження його до категорії а 
переліку наукових фахових видань України 

відповідно до наказу моН України «Про за - 
т вердження Порядку формування Переліку нау -
кових фахових видань України» від 15.01.2018 
№ 32 [6].

ці дві основі та найбільш відомі наукомет-
ричні бази здійснюють ретельний відбір нау-
кових видань для включення у свої переліки 
та для індексування. Наприклад, у Еlsevier жур-
нали оцінюють за наявністю таких складових: 
міжнародного ідентифікаційного коду серіаль-
ного видання — міжнародного стандартного 
номера серіального видання (ISSN — Inter na-
tional Standard Serials Number); апарату рецен-
зування статей; міжнародного складу редак-
ційної ради (виняток можуть становити жур-
нали, що спеціалізуються на регіональній те-
матиці, однак ця тематика повинна бути цікава 
міжнародному співтовариству); міжнародно-
го складу авторів (з тим же винятком, що і для 
редакційної ради); чіткої періодичності та ре-
гулярності виходу у світ чергових випусків 
видання; якісного, фахового, з видавничої точ-
ки зору, оформлення статті; англомовного веб-
ре сурсу [11]. WoS CC також чітко сформульо-
вано критерії відбору: журнали повинні мати 
експертну оцінку наукового контенту, тобто 
має бути прозорим, чітким, обов’язковим про-
цес рецензування, відповідати загальноприйня-
тим практикам публікаційної етики, а також пев-
ним технічним вимогам щодо підготовки ви-
дань, містити повну бібліографічну інформа-
цію анг лійською мовою, мати рекомендації 
наукової аудиторії користувачів Web of Science 
[12]. звіс но, це не дає абсолютної гарантії ви-
сокої якості усіх оприлюднених матеріалів, 
але все ж таки забезпечує дотримання міні-
мальних формальних вимог до видань — періо-
дичність, рецензування, доступність метаданих.

Google Академія — пошукова система віль-
ного доступу, яка індексує повні тексти нау-
кових публікацій усіх форматів і дисциплін. 
Goog l e академія охоплює статті, які опубліко-
вані в журналах, зберігаються в репозитаріях 
або знаходяться на сайтах наукових колективів 
чи окремих учених. Пошукова система Google 
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академія показує користувачеві назву, фраг-
мент тексту і гіперпосилання на документ. По-
силання на безкоштовні повні тексти публіка-
цій мають відповідну позначку [13]. До пошу-
кової системи Google може долучитися кожне 
видання, жодних критеріїв відбору чи особли-
вих умов входження до системи не існує. Фак-
тично нині це бібліографічна база даних, що 
містить і наукометричні інструменти, які да-
ють змогу розраховувати цитування, індекс 
Хірша, деякі інші показники. Проста реєстра-
ція та зручний інтерфейс визначили широке 
використання системи багатьма науковцями 
світу. але найчастіше її розглядають як пошу-
кову систему, адже відсутність вимог щодо 
входження та загалом низький рівень іденти-
фікації матеріалів є причиною некоректності 
вирахуваних у межах Google Scholar наукомет-
ричних показників. Саме через це деякі видав-
ці наукової літератури не дозволяли системі 
індексування власних видань (наприклад, 
Elsevier до 2007 року). Найчастішими помилка-
ми тут є урахування у профілі ученого чужих 
статей і неврахування його власних пуб ліка-
цій. можливо, цих помилок згодом допоможе 
позбутися ширше запровадження авторських 
профілів та цифрових ідентифікаторів статей. 
однак це не вирішить основного джерела не-
коректності даних у цій системі — Google Scho-
lar індексує всі видання, зокрема й недобро-
чесні, так звані «хижацькі» та «фейкові», які 
входять і до переліку Джефрі Білла.

Для самостійної ідентифікації сумнівних ви-
дань Джеффрі Білл запропонував використо-
вувати простий перелік критеріїв: обіцянка ду-
же швидкої публікації рукопису, приховуван-
ня вартості публікації, відсутність або неповне 
представлення на сайті інформації про склад 
редакційної колегії видання, наявність в описі 
журналу несправжніх наукометричних показ-
ників і систем реферування наукових журналів, 
наявність плагіату в опублікованих роботах, 
приховування фактичного місцезнаходження 
із зазначенням вигаданої адреси видавництва. 
Справедливість критеріїв Джеффрі Білла час-

то піддавали критиці, особливо видавництва, 
що потрапляли у його списки. У січні 2017 р. 
Джеффрі Білл із невідомих причин вирішив 
закрити свій проєкт, однак копії переліку його 
критеріїв для визначення хижацьких наукових 
видавництв і видань досі використовуються та 
доступні на багатьох вебресурсах [14].

Index Copernicus International (ІСI) — плат-
форма для розміщення інформації про журна-
ли, створена 1999 року у Польщі. Нині пози-
ціонується як міжнародна наукометрична база 
даних, яка передбачає індексування, ранжуван-
ня та реферування журналів, а також є плат-
формою для наукової співпраці та виконання 
спільних наукових проєктів. База даних має 
кілька інструментів для оцінки продуктивнос-
ті, що дають змогу відслідковувати вплив нау-
кових робіт і публікацій окремих учених або 
наукових установ [15]. 

відбір до бази Index Copernicus є значно про-
стішим, ніж до WoS CC та Scopus, а сама база є 
більш демократичною. тому нині до неї увійш-
ла значна кількість видань НаН України та ба-
гато вітчизняних наукових видань іншого ві-
домчого підпорядкування. однак ця демокра-
тичність також призводить до того, що до Index 
Copernicus легко входять уже згадувані «хи-
жацькі» та «фейкові» видання. У зв’язку з цим 
необхідно враховувати, що входження видання 
до баз даних, які містять «хижацькі» та «фей-
кові» видання, підозрювані у недоброчесних 
практиках, може бути розцінено як негатив-
ний фактор експертами наукометричних баз 
WoS CC і Scopus. таким чином, варто узагаль-
нити, що редакційні колегії наукових періо-
дичних видань повинні ретельно перевіряти 
бази даних, до яких планують увійти. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) — 
міжнародний мультидисциплінарний каталог 
журналів відкритого доступу. Був відкритий 
2003 року в Університеті Лунда (Швеція). Сьо-
годні ця база містить близько 13 тисяч журна-
лів відкритого доступу, що охоплюють всі га-
лузі науки, техніки, медицини, соціальних та 
гуманітарних наук [16]. цю платформу визнає 
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пріоритетною План S — ініціатива Європейсь-
кого Союзу щодо подання результатів науко-
вих досліджень у відкритому доступі [17]. від-
повідно до цієї ініціативи, від 1 січня 2021 ро-
ку всі результати наукових досліджень, які 
було профінансовано або які фінансуються за 
рахунок державних грантів і грантів, наданих 
національними та європейськими дослідниць-
кими фондами, повинні публікуватися вик люч-
но в журналах відкритого доступу та на відпо-
відних платформах відкритого доступу, пере-
довсім DOAJ.

відкриті журнали та репозитарії, які не до-
тримуються видавничих стандартів і засад нау-
кової етики у частині рецензування, охорони 
авторського права, боротьби з плагіатом, не 
відповідають вимогам Плану S. отже, європей-
ські учені практично не зможуть і не будуть 
публікувати у них власні статті. Проте саме до 
таких видань найчастіше належать фактично 
відкриті вітчизняні журнали.

ERIH PLUS (первісна назва European Refe-
rence Index for the Humanities або ERIH) — сис-
тема реферування та індексації, що містить 
бібліографічну інформацію про академічні жур-
нали з гуманітарних і суспільних наук [18]. 
Нещодавно база почала розвивати наукоме-
тричні інструменти. Нині авторитетність цієї 
бази у світі зростає. Наприклад, Польща пла-
нує враховувати входження до ERIH PLUS 
на рівні з WoS CC та Scopus для гуманітарних 
журналів із національного Переліку наукових 
фахових видань. враховують входження до цієї 
бази і скандинавські країни. тому Науко во-ви-

давнича рада НаН України вже надавала до 
моН України відповідні пропозиції: зарахо-
вувати факт входження наукового журналу со-
ціогуманітарного спрямування до бази даних 
ERIH PLUS як критерій для віднесення його до 
категорії Б [19]. 

загальну характеристику названих баз да-
них наукових публікацій наведено в таблиці 1.

Вітчизняні ресурси та агрегатори наукової 
періодики. в Україні існують власні бази даних 
та різноманітні каталоги. так, у каталозі Націо-
нальної бібліотеки України імені в.І. вер над сь-
кого (НБУв) широко представленні ук раїн сь кі 
книжкові видання, наукова періодика Ук раї-
ни, журнали та продовжуванні видання, авто-
рефе рати дисертацій тощо. На базі зазначеної 
установи організовано відкриту базу «Науко-
ва періодика України» та інформаційно-ана -
лі тич  ну систему «Бібліометрика української 
нау ки». Спільними зусиллями НБУв та Інс-
ти туту проблем реєстрації інформації НаН 
України функціонує система реферування ук-
раїнської наукової літератури «Джерело», ме-
тою якої є досягнення нового рівня повноти 
інформування суспільства про наукові напра-
цювання вітчизняних науковців.

також до найбільших установ України за о б-
сягом зібраної друкованої продукції належить 
Державна установа «книжкова палата Ук раї-
ни імені Івана Федорова», яка понад 100 років 
є Державним архівом друку України. згідно з 
законом України «Про обов’язковий примір-
ник документів», до книжкової палати, як і 
до НБУв, надходить вся друкована продукція 

Таблиця 1. Характеристика баз даних наукових публікацій (станом на 15.05.2019) 

Назва бази даних країна походження тематичне спрямування кількість періодичних видань

WoS CC СШа мультидисциплінарна Понад 12 700

SCOPUS Нідерланди                        » Понад 22 200 
Google академія СШа                        » Немає офіційної інформації
Index Copernicus (ІСІ) Польща                        »   6 504
Directory of Open Access 
Journals (DOAJ)

 
Швеція

 
                       »

 
13 167 

ERIH PLUS Норвегія Гуманітарні та суспільні науки   7 167 
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України. книжкова палата здійснює Держав-
ний статистичний облік видань, веде бази да-
них електронних каталогів і поточної держав-
ної бібліографії, сприяє міжнародному спів-
робітництву й взаємному обміну науковою та 
науково-технічною інформацією. Нещодавно 
за початковано проєкт із оцифровування та ви -
к ладення у відкритий доступ каталогів книж-
кової палати, зокрема й щорічних літописів 
статей у періодичних виданнях.

Національний репозитарій академічних текс-
тів — загальнодержавна українська електрон-
на база даних, в якій має бути акумульовано усі 
академічні тексти, створено на базі Українсь-
кого інституту науково-технічної експертизи 
та інформації (УкрІНтеІ) відповідно до Поста-
нови кабінету міністрів України від 19.07.2017 
№ 541 [20]. основна мета Національного ре-
позиторію полягає у розвитку освітньої, нау-
кової, науково-технічної та інноваційної діяль-
ності шляхом поліпшення доступу до акаде-
мічних текстів та сприяння академічній доб-
рочесності.

Для видань категорії в Переліку наукових 
фахових видань України обов’язковим є вход-
ження саме до національних баз: «Наукова пе-
ріодика України» НБУв та Національного ре-
позиторію академічних текстів.

Наукова періодика Національної академії 
наук України. Нині НаН України та її установи 
входять до складу співзасновників і здійс ню-
ють випуск 13 % від загальної кількості нау-
кової періодики держави. загалом це 341 періо-
дичне видання різних видів, обсягів, тиражів 
(від півсотні примірників до півтисячі), періо-
дичності (від щорічних до щомісячних), тема-
тичного спрямування відповідно до напрямів 
роботи академії, мови видання та засад поши-
рення [21]. До складу співзасновників 84-х з 
цих видань НаН України входить як юридич-
на особа. Саме ці наукові журнали проаналі-
зовано нижче.

Усі зазначені видання мають міжнародний 
стандартний серіальний номер ISSN на друко-
вану версію і практично всі вже отримали ISSN 

для електронної версії, отже внесені до реєст ру 
міжнародного центру ISSN та Ulrich’s perio di-
cals directory. власні електронні ресурси мають 
69 журналів, 14 — сторінки на ресурсах заснов-
ників або видавців, і лише один журнал ресурсу 
немає. Більшість журналів вже створили пов-
ноцінну англомовну частину вебресурсів, ак-
туалізують потрібну інформацію, поглиблюють 
архіви, вчасно, відповідно до виходу, надають 
інформацію про нові випуски. Багато журналів 
існують у відкритому доступі, 43 академічні ви-
дання отримують та реєструють цифрові іден-
тифікатори об’єктів для наукових статей doi, 
отже, представлені у реєстрі CrossRef. майже 
всі ці видання відображено у вітчизняних аг-
ре гаторах та докладають зусиль, щоби поліп-
шити власний статус у Переліку наукових фа-
хових видань України (станом на 07.05.2019 р. 
25 журналів НаН України увійшли до катего-
рії а, 4 — до категорії Б [22]), тим більше, що 
його вимоги частково збігаються з вимогами 
провідних наукометричних баз даних.

традиційно наукові установи Національної 
академії наук України і, відповідно, започат-
ковані ними періодичні видання, згруповано 
за трьома науковими напрямами: фізико-тех-
нічних і математичних наук, хімічних і біоло-
гічних наук, суспільних і гуманітарних наук. 
До зазначених напрямів належить 80 журна-
лів, ще чотири є загальноакадемічними й муль-
тидисциплінарними («вісник НаН України», 
«Доповіді НаН України», «Наука та іннова-
ції», «космічна наука і технологія»). Доклад-
ніше розподіл наукових періодичних видань 
за спрямуванням наведено в таблиці 2.

загалом із досліджуваних 84 журналів до 
Web of Science входить 23 наукові журнали, 
співзасновниками яких є НаН України, а до 
WoS CC — 20.

До Scopus входять нині 27 наукових журна-
лів НаН України. за сорок років (1950—
1990 рр.) — до Scopus увійшло вісім українсь-
ких журналів, від здобуття Україною незалеж-
ності — 19, причому шість з них — за останні 
10 років.
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важливо, що 31 журнал входить одночасно 
до обох баз. Серед них — 19 видань фізико-
технічного і математичного спрямування, 11 — 
хіміко-біологічного та 1 — суспільно-гума-
нітарного. 

таким чином, дві наукометричні бази, вход-
ження до яких гарантує і включення до катего-
рії а переліку наукових фахових видань Ук раї-
ни, індексують нині 31 журнал НаН України. 
Щороку це 196 випусків та понад 2000 ста тей. 
Фізико-технічні і математичні науки представ-
ляють 130 випусків та 1500 статей, хімічні і 
біологічні науки — 60 та 500, суспільні і гума-
нітарні науки — 6 та 90 відповідно.

однак треба пам’ятати, що обидві ці бази 
практикують перегляд і перевірку індексова-
них видань, тож можуть і виключати журнали 
зі своїх реєстрів та припиняти індексування. 
Після виключення з реєстру знов подавати за-
явку на входження до бази журнал може тіль-
ки через два роки на загальних підставах. але 
шансів на включення вже буде менше. Проте 
матеріал, що вже був проіндексований базою, 
залишається у ній назавжди.

Google академія опрацьовує майже всі жур-
нали НаН України — 79 назв (94,1 % від за-
гальної кількості). 

До Index Copernicus наприкінці 2018 року 
входило 10 журналів (11,9 %). з огляду на вик-
ладене вище стосовно «хижацьких» видань, 
по зитивним аспектом є те, що журналів НаН 
України у цій базі порівняно небагато. 

а от наявність восьми академічних журна-
лів (9,52 %) у DOAJ, враховуючи вимоги Пла-

ну S, це на сьогодні дуже низький показник. 
як перспективна відкрита наукова платформа, 
рекомендована для розміщення наукових ре-
зультатів країн ЄС, DOAJ становить важливий 
напрям розвитку міжнародного наукового спів-
робітництва.

очевидно, що порівняно нещодавня поява 
в Україні відомостей про базу ERIH PLUS є 
причиною того, що на сьогодні до неї увійшло 
лише два журнали НаН України (2,4 %). як і 
у випадку DOAJ, можна говорити про перспек-
тивність цієї бази і про реальну можливість 
нарощування репрезентації результатів робо-
ти українських гуманітаріїв у міжнародному 
просторі завдяки цій базі.

окрім цих загальновідомих баз, наукові пе-
ріодичні видання НаН України входять до ба-
гатьох тематичних спеціалізованих баз даних, 
каталогів, реєстрів, які часто є підрозділами 
мультидисциплінарних пошукових систем чи 
агрегаторів. відповідно до Порядку формуван-
ня Переліку наукових фахових видань України, 
входження журналу до профільних (спеціалі-
зованих) міжнародних баз даних є необхідним 
для отримання категорії Б.

До бази даних EBSCO, що об’єднує видання 
з фізики, хімії, медицини, економіки, входить 
17 журналів. До GeoRef [23] — найбільш по-
вної бази даних у галузі наук про землю, ство-
реної у 1960-х рр. Геологічною службою СШа, 
входить три видання НаН України. У галузі 
хімічних, біологічних, медичних наук відомими 
й авторитетними у світі є, зокрема, бази World-
Cat (включає шість журналів НаН Украї ни), 

Таблиця 2. Розподіл наукових періодичних видань за напрямками 

Науковий напрям

всього журналів Web of Science Core Collection Scopus 

кількість  
видань 

% від загальної 
кількості 
журналів

кількість  
видань 

% від загальної 
кількості 
журналів

кількість  
видань 

% від загальної 
кількості  
журналів

Фізико-технічні і математичні 42 50,0 15 35,7 16 38,1
Хімічні і біологічні 22 26,2   3 13,6 11 50,0
Суспільні і гуманітарні 16 19,1   1 6,25 — —
загально-академічні   4 4,7   1 25,0 — —
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ChemWeb і PubMed (по чотири журнали відпо-
відно). варто наголосити, що спеціалізовані 
бази даних, так само, як і мультидисциплінар-
ні, можуть поділятися на структурні частини 
(за вужчою тематичною категорією, видами 
видань тощо), кожна з яких має власний ре-
єстр. входження до кожної структурної части-
ни не є тотожним входженню до окремої бази, 
як іноді вказано в журналах.

OСLС (Online Computer Library Center) — он-
лайновий комп’ютерний бібліотечний центр. 
це некомерційна організація, яка спеціалізу-
ється в галузі автоматизованого бібліотечного 
обслуговування та наукових досліджень у за -
з наченій галузі. Головна мета його діяльності — 
сприяння розширенню доступу до світової ін-
формації та скороченню витрат на інформа-
ційні послуги для науковців [24]. До OСLС 
входить 10 журналів НаН України.

Саме по собі входження видання до значної 
кількості різноманітних баз даних є позитив-
ним явищем, адже надає більше шляхів поши-
рення інформації, розширює читацьку аудито-
рію, спрощує користувачам доступ до журналу. 
однак треба ретельно аналізувати бази, слід-
кувати за їхнім розвитком, за змінами умов 
входження до них та показників індексації. та-
кож важливо коректно вказувати посилання 
на кожну з баз у журналі, на його вебресурсі та 
у різних інформаційних каталогах, вчасно онов-
люючи відповідну інформацію.

Глобалізаційні процеси та уніфікація вимог 
до наукової періодики різних видавців, плат-
форм і баз істотно розширює можливості вхо-
дження до більшої кількості баз шляхом по-
крокового дотримання висунутих вимог. Для 
ефективного міжнародного наукового співро-
бітництва періодичним виданням потрібно 
задовольняти стандарти та вимоги світових 
баз даних: реферативних і наукомет ричних, 
загальними з яких є: наявність між народно го 
стандартного номера серіального видання — 
ISSN, чітка періодичність та регулярність ви-
ходу видання у світ, якісне оформлення статей 

та наявність англомовного вебресурсу. І ці ви-
моги є легко досяжними для журналів НаН 
України.

так, до Web of Science Core Collection та Scopus 
входять 31 журнал (з урахуванням, що журна-
ли можуть входити до двох баз даних одночас-
но), до перспективних ERIH PLUS та Directory 
of Open Access Journals (DOAJ) — 11, до спеціа-
лізованих — 34.

таким чином, упровадження інформацій-
них технологій і розвиток вітчизняних жур-
налів відкривають перспективи інтенсифіка-
ції міжнародного наукового співробітництва 
шляхом ширшого висвітлення результатів ді-
яльності вчених України. Головним аспектом 
активізації роботи журналу з метою входжен-
ня до ретельно обраних баз даних та їхніх спе-
ціалізованих частин задля ефективного роз-
ширення читацької аудиторії є вмотивованість 
його редакційної колегії та укладена нею чітка 
стратегія розвитку видання. Дотримання ви-
мог наказу моН України «Про затвердження 
Порядку формування Переліку наукових фа-
хових видань України» є лише додатковим сти-
мулом для роботи журналу у напрямі підви-
щення його візуалізації в світовому інформа-
ційному просторі.

Рух до нього не може бути хаотичним, лише 
чітка послідовність кроків призведе до наро-
щування кількості читачів і, відповідно, по-
тенційних авторів, рецензентів і цитувань. ці 
кроки схематично можна описати так: дотри-
мання журналом періодичності виходу, засад 
наукової етики та охорони авторського права; 
обрання журналом баз даних, до яких, з ураху-
ванням його тематичного спрямування та по-
літики щодо відкритого доступу, він прагне 
увійти; увідповіднення журналу та його вебре-
сурсу з вимогами обраних баз даних, подання 
заявки на входження до них; підтримка належ-
ного рівня журналу для забезпечення циту-
вань у інших виданнях, що входять до цих баз.

зростання кількості перехресних цитувань 
буде опосередковано свідчити про підвищен-
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ня інтересу до видання, активізацію участі у 
міжнародній діяльності та нарощування нау-
кової комунікації. ці кроки стануть запорукою 
успіху міжнародного наукового співробітни-
цтва журналу та його авторів. таке співробіт-
ництво у видавничій справі, реалізоване шля-

хом входження до міжнародних баз даних, 
сприятиме поширенню наукових результатів 
вітчизняних науковців та подальшому розвит-
кові фундаментальних і прикладних дослі-
джень, зокрема й участі у міжнародних проєк-
тах і програмах.
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InteRnatIonaL ScIentIfIc cooPeRatIon of ukRaIne:  
PeRIoDIcaLS of the natIonaL acaDemy of ScIenceS  
of ukRaIne In the ScIentometRIc BaSeS

Introduction. the rapid development of information technologies and the intensification of international cooperation 
between ukraine and europe have led to the need for increasing the competitiveness of ukraine in the information market. 
the main component of the information market is databases, the entry of which will contribute to the development of the 
country in the global information space. 

Problem Statement. Information activity is a branch of social production associated with the preparation and provision 
of information services and products that satisfy a certain group of social needs. to ensure high-quality scientific space and 
competitiveness, it is necessary to objectively evaluate the state of scholarly research periodicals of ukraine. at present, the 
problem of presenting periodicals in the world information space, in particular, access to universally recognized scientometric 
databases is of paramount importance.

Purpose. Determination of the current state of international scientific cooperation in the context of the scholarly research 
periodicals of the national academy of Sciences of ukraine in the world of scientometric databases. 

Material and Methods. the information framework of the research includes the legislative acts, the resolutions of the 
cabinet of ministers of ukraine and the orders of the ministry of education and Science of ukraine, the paper versions of 
the journals of the national academy of Sciences of ukraine and their sites, the information resource Scholarly Research 
Periodicals of ukraine by the vernadsky national Library of ukraine, Web of Science, ScoPuS, Google Scholar (Google 
Scholar), Index copernicus, open access Journals (DoaJ), eRIh PLuS. 

Results. the introduction of scholarly research periodicals to international abstract and scientometric databases and 
their actual state has been described. 

Conclusions. the introduction of information technology, access to databases and the stimulation of their development 
of magazines open up ways to increase (intensify) international scientific cooperation in the scientific domain by broadening 
the presentation of the results of researcher activity in scholarly research periodicals

Keywords: informational activity, international scientific cooperation, the naS of ukraine, scientific periodicals, and 
scientometric databases.


